
 
 

UMEÅ UNIVERSITET 

Institutionen för socialt arbete  

Uppsats 15 hp Termin 6 

Höstterminen 2015 

 

 

 

 
 

 

 

 

Arbetsmarknaden för tidigare kriminella personer 

- En kvalitativ studie om hur ett belastningsregister påverkar möjligheterna till ett 

arbete 

The labor market for former criminals 

- A qualitative study of how a criminal record affects the ability to work 

 

 

 

 

 

 

Handledare:          Författare: 

Pehr Andersson                    Emma Wänstedt 

             Josefine Åkerman 



 
 

UMEÅ UNIVERSITET 

Institutionen för socialt arbete, 

Uppsats 15 hp Termin 6, HT -15 

Författare: Emma Wänstedt, Josefine Åkerman 

Handledare: Pehr Andersson 

Arbetsmarknaden för tidigare kriminella personer - En kvalitativ studie om hur ett 

belastningsregister påverkar möjligheterna till ett arbete 

 

 
 

SAMMANFATTNING 

Syftet i vår kvalitativa studie var att studera hur arbetsmarknaden, för tidigare kriminella 

personer, upplevs och hur ett belastningsregister påverkar möjligheterna för arbete. Våra tre 

frågeställningar berör upplevelser och erfarenheter hos våra fem intervjupersoner men 

besvaras också av relevant statistik. Vi har undersökt hur ett belastningsregister påverkar 

möjligheten att få ett arbete eller utbildning, hur tidigare kriminella försörjer sig om de inte 

återintegreras i arbetsmarknaden samt hur två organisationer har hjälpt våra intervjupersoner 

för att få en yrkesmässig återanpassning i samhället. 

 

Intervjuerna har genomförts på organisationerna Krami och KRIS som båda syftar till att 

hjälpa tidigare kriminella och/eller missbrukare. Krami är en statlig verksamhet där 

kommunen, Arbetsförmedlingen och Kriminalvården samarbetar vad gäller arbetsmarknad. 

KRIS är en kamratorganisation driven av tidigare kriminella/tidigare missbrukare och 

fungerar som en stöttepelare för att avstå från kriminalitet och missbruk. 

 

Resultatet av vår studie visade att belastningsregistret påverkar möjligheterna för att efter 

avtjänat straff/rehabilitering få ett arbete. Det påverkade också välmående och självkänslan 

hos våra intervjupersoner och resultatet visade också att båda organisationerna bistod med 

hjälp på ett tillfredsställande sätt. 
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1 INLEDNING 

Varje dag begås brott i Sverige och varje dag arbetar yrkesgrupper som socionomer, poliser 

och jurister brottsförebyggande för att upprätthålla ett tryggt samhälle. Sverige är i världen 

känt för sina rehabiliteringsmetoder och behandlingsprogram för människor som är 

frihetsberövade, och utanför murarna finns flertalet organisationer som efter avtjänat straff 

möter upp, stöttar och hjälper för att återintegrera kriminella till samhället. Att ha suttit 

frihetsberövad lämnar ingen oberörd och kriminalitet, missbruk och ett liv som inlåst påverkar 

flera områden i en människas liv. Socialtjänsten, andra yrkesverksamma och 

kamratorganisationer kan bistå med bostad, samtalsstöd, missbruksvård, bidrag och verktyg 

för att bryta destruktiva vanor. En kriminell person idag har alla chanser för att överleva men 

det finns något vi ännu inte nämnt. 

 

En viktig punkt i utslussningen tillbaka till samhället som inte ofta omnämns i 

samhällsdebatter, är vikten av ett avlönat, hederligt arbete. En självklarhet för de allra flesta 

men ett svåråtkomligt mål för många som finns i belastningsregistret. Att inte ha ett arbete 

som genererar pengar resulterar i såväl praktiska som psykiska svårigheter. Banala saker som 

att behålla eller få en bostad, ta ett banklån, betala viktiga räkningar och att uppleva att man 

bidrar och är viktig, kan vara stora svårigheter för personer som finns registrerade som 

tidigare kriminella. I ett växande, teknologiskt samhälle där du med ett enkelt knapptryck kan 

se om en person är dömd för något och där hemsidor listar kriminella med namn, bild och 

domslut är numera vanligt förekommande. Vad som tidigare var ett tidsbestämt fängelsestraff 

är plötsligt en potentiell livstidsdom. 

 

Vi har besökt organisationerna KRIS, Kriminellas Revansch I Samhället, och Krami, som är 

ett samarbete mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och kommunen. Där har vi träffat 

och intervjuat fem män som alla hamnat i polisens belastningsregister och där flertalet har 

avtjänat långa fängelsestraff för såväl dråp, misshandel och narkotikabrott. I denna uppsats 

kommer du att få ta del av dessa personers tankar och erfarenheter rörande det svenska 

rättssystemet och tiden efter avtjänat straff. Vi kommer i vår uppsats att belysa problematiska 

områden för kriminella som vill ta sig ut på den svenska arbetsmarknaden, men där ett 

belastningsregister fungerar som ett dörrstopp. 

 

Då Socionomprogrammet till relativt liten del fokuserar på kriminalvård så kände vi att det 

vore utmanande och intressant att välja vuxna kriminella som målgrupp. Vi vill med denna 

studie undersöka kriminella ur ett arbetsmarknadsperspektiv då vi anser att ett arbete är en 

väldigt viktig pusselbit i vägen tillbaka från kriminalitet och missbruk.  

 

Vad resulterar egentligen ett belastningsregister i och vilken hjälp finns att få? Glöms vikten 

av ett avlönat arbete bort i debatten om kriminella livsstilar, nya behandlingsprogram och 

straffskalor? 
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1.1 SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att studera hur arbetsmarknaden, för tidigare kriminella personer, 

upplevs och hur ett belastningsregister påverkar möjligheterna för arbete. 

Studiens frågeställningar är: 

 

1. Hur upplever våra intervjupersoner som finns i belastningsregistret deras möjligheter 

för att få ett arbete? 

 

2. Hur upplever våra intervjupersoner att de blivit hjälpta av Krami och KRIS för att få 

en yrkesmässig återanpassning i samhället? 

 

3. Hur försörjer sig tidigare kriminella personer som inte återintegrerats i 

arbetsmarknaden? 

 

Våra frågeställningar besvaras av intervjupersoner från organisationen KRIS och personer 

från Krami men också av relevant litteratur och statistik. 

1.2 BEGREPPSFÖRTECKNING 

Här nedan följer ett antal uttryck och begrepp som omnämns i vår studie. 

 

Belastningsregister: Polisens register där domar avseende brott registreras.   

 

Forskningsstad: Den stad där vi genomfört intervjuerna.  

 

Mucka: Att bli frisläppt efter avtjänat fängelsestraff. 

 

BRÅ: Brottsförebyggande Rådet. 

 

Klient: En person som är hjälpberoende, ofta av en tjänsteman (Nationalencyklopedin, 2013). 

 

Kriminalvård: Statlig myndighet som ansvarar för fängelser, häkten och frivård. 

 

Frivård: Frivård är kriminalvård i det fria och innefattar skyddstillsyn, villkorliga domar, 

fotboja, kontraktsvård och samhällstjänst. 

 

Brott: En gärning som resulterar i ett lagstadgat straff, exempelvis fängelsestraff eller böter. 

 

Sociologi: Läran om samhället och det sociala samspelet och interaktionen mellan människor, 

vad bland annat avser kommunikation, umgänge och sociala förhållanden 

(Nationalencyklopedin, 2015c). 
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Nystartsjobb: En arbetsmarknadspolitisk åtgärd som syftar till att motivera arbetsgivare att 

anställa personer som stått utanför arbetsmarknaden under minst ett år på grund av bland 

annat arbetslöshet eller sjukdom (Nationalencyklopedin, 2015b) 

 

Stigma: Betyder “märke” och innefattar negativa uppfattningar om en särskild grupp eller 

social kategori. 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 

Till en början så hade vi i vår studie tänkt intervjua både personal på Frivården samt före detta 

kriminella som har som mål att komma ut på arbetsmarknaden igen. Vi hade också planer på 

att genomföra en enkätstudie där vi skulle ringa till och/eller besöka olika arbetsgivare och 

fråga hur arbetsgivaren skulle ställa sig till att anställa en person som finns i 

belastningsregistret. I samtal med vår handledare kom vi fram till ett gemensamt beslut om att 

det skulle bli för mycket av det goda och att vi inte skulle hinna med. Detta resulterade i att vi 

valde att fokusera på upplevelser och möjligheter hos våra intervjupersoner från två 

organisationer. 

 

Vi valde att inrikta oss på konsekvenserna av ett belastningsregister för fem stycken tidigare 

kriminella personer. Vi ansåg att en kartläggning av den svenska arbetsmarknaden ur ett 

arbetsgivarperspektiv skulle bli alltför omfattande och opersonlig och valde därför klienter 

som målgrupp. Om målgruppen var större hade vi inte haft möjlighet att genomföra intervjuer 

som metodval och vi visste tidigt att intervjuer var något vi ville göra. 

 

Frågeställningarna inriktar sig främst på våra egna intervjupersoner och deras upplevelser, 

den tredje och sista frågeställningen besvaras också av relevant statistik. Detta eftersom även 

här hade studien blivit för omfattande om vi statistiskt skulle försöka kartlägga större grupper 

av tidigare kriminella. Att använda oss av intervjupersoner från två organisationer och låta två 

frågeställningar besvaras av information från dessa intervjupersoner ansåg vi var rimligt med 

tanke på tiden vi hade på oss att sammanställa uppsatsen. 

1.4 REDOVISNING AV SÖKMOTORER OCH SÖKORD 

Sökord: Arbetsförmedling, arbetsmarknad, kriminalvård, belastningsregister, frivård, 

criminology, history, Sweden 

 

Sökmotorer: Uppsats.se, Diva, Umu.ub.se, SwePub, Socindex 

2 KUNSKAPSÖVERSIKT 

Här nedan kommer du att få ta del av kriminalitet ur ett genusperspektiv, relevant 

brottsstatistik och Kriminalvårdens historia. Du kommer också att bli presenterad för 

organisationerna Krami och KRIS där våra intervjupersoner är aktiva samt få ta del av vilka 
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utbildningsmöjligheter svenska fängelser har att erbjuda, då utbildning kan vara ett viktigt 

inslag för rehabilitering och återanpassning till samhället.  

2.1 KRIMINALITET OCH KÖN 

I avhandlingen Tre aspekter på brottsliga nätverk: Supporterbråk, etnicitet och genus 

genomförde författaren Tina Pettersson, tillsammans med länskriminalens underrättelsetjänst 

vid Stockholmspolisen, en omfattande undersökning över hur brottsliga supporternätverk ser 

ut. Hon kartlade också brott ur ett genusperspektiv med maskulinitet i fokus. Pettersson 

(2002) skriver att individen och samhällsstrukturen påverkar varandra. De sociala 

strukturerna, till exempel ojämlika maktförhållanden mellan kvinnor och män, påverkar hur 

människan beter sig. I ett maktförhållande mellan kvinnan och mannen har ofta män makten, 

kontrollen och auktoriteten vilket skapar en karakteristisk definition om vad maskulinitet är 

(Pettersson, 2002). Vidare så menar Pettersson att brott är en möjlighet att konstruera genus, 

alltså att skapa en skillnad mellan könen, främst när det inte finns möjlighet till andra 

möjligheter så som karriär eller utbildning. Att begå brott menar Pettersson (2002) blir ett sätt 

att förklara strukturen av olika maskuliniteter, exempelvis varför män i lägre samhällsklasser 

begår olika sorters brott om de är kriminella.  

I en studie på ett behandlingshem undersökte Tina Mattsson (2013) hur maskulinitet 

konstrueras i missbruksbehandling och i socialt arbete. Hon beskriver hur det manliga könet 

utgör normen och hur maskulinitetsidealet bygger på vad ”en riktig karl” ska klara av, 

exempelvis konsumera alkohol. Destruktivitet så som missbruk och kriminalitet kan därför 

enligt Mattson absurt nog stärka maskulinitetskonstruktionen och framhäva män som mer 

maskulina. Missbruk och kriminalitet hotar inte mäns maskulinitet och enligt Mattson 

(bemöts således män annorlunda än kvinnor i behandlingssituationer, bland annat genom att 

man i behandling av kvinnor ofta försöker stärka en femininitet och moderskap (Mattsson, 

2013).  

Hydén och Månsson (2011) skriver att i samspel med andra sociala strukturer så som klass 

och etnicitet, blir dynamiken i könsrelationerna mellan man och kvinna tydlig. I vårt ständigt 

föränderliga samhälle, där feminism och jämställdhetsfrågor har fokus, påverkas den manliga 

hierarkin på flera plan. Till exempel vad avser omstruktureringen av arbetsmarknaden som 

kan resultera i omställningsproblem för de män som identifierar sig med sina stereotypiskt 

manliga yrken. Författarna menar att personer med makt sällan frivilligt avsäger sig den och 

när denna makt och manlighet hotas, så kan det resultera i våldshandlingar. Exempelvis 

våldtäkt, misshandel och sexuella trakasserier. Våldshandlingar är vanligt förekommande som 

en kompensation för förlorad könsmakt (Hydén & Månsson, 2011).  

2.2 KRIMINALITET I SVERIGE 

Ett ständigt återkommande diskussionsämne är huruvida kriminaliteten har ökat eller inte i 

Sverige. På Brottsförebyggande Rådets (BRÅ) hemsida har vi tagit del av relevant statistik för 

olika typer av brott. 
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Statistik från 2014 över antalet anmälda brott visar att stöld och inbrott var de vanligaste 

brotten som anmäldes, här hittar vi 38 % av all anmäld brottslighet det året. Här räknas också 

bland annat bilstölder och snatteri in. 18 % av anmälningarna rörde brott mot person, i 

huvudsak våldsbrott så som sexualbrott och misshandel. På tredje plats och 11 % är olika 

typer av skadegörelse. Ytterligare 11 % av anmälningarna gällde bedrägeribrott och ca 7 % 

brott mot narkotikalagen. Trafikbrott utgjorde drygt 6 % av antalet anmälda brott år 2014. 

 

Hur har de senaste 10 åren sett ut? Stöldbrotten har minskat med 13 % mellan år 2005-2014 

och skadegörelsebrott med 1 % mellan samma år. De flesta andra brottskategorier har dock 

ökat, bedrägeribrott med 6 %, narkotikarelaterad brottslighet med 2 % och brott mot person 

med 3 % (BRÅ, 2014). 

 

Vi har valt att granska statistik från tre brottskategorier - narkotikarelaterad brottslighet, 

våldsbrott (här innefattas misshandel, sexualbrott och mord/dråp) samt ungdomsbrottslighet. 

Dessa brottskategorier är utvalda baserat på vanligt förekommande brott hos våra 

intervjupersoner samt att samtliga intervjupersoner började begå brott i unga år. Därför finner 

vi statistiken nedan specifikt relevant för just vår studie.  

2.1.1 NARKOTIKABROTT 

Mellan åren 2005-2014 har anmälningar ökat med 84 %. År 2014 anmäldes 94 800 brott mot 

narkotikalagen varav 2 % betraktades som grovt narkotikabrott. 87 % av alla som misstänks 

för narkotikabrott är män och narkotikabrott är det brott som oftast uppdagas tack vare 

polisens spaningsarbete. Tack vare arbete från polisen, tullen och andra myndigheters insatser 

så finns ofta en misstänkt gärningsman redan vid polisanmälan och år 2014 

personuppklarades 49 800 narkotikabrott. 

 

Sedan 2000-talet har polisens arbete blivit mer intensivt vad avser att klara upp 

narkotikarelaterad brottslighet vilket påverkat statistiken (BRÅ, 2015a). 

2.1.2 VÅLDSBROTT 

År 2014 kom ca 83 300 anmälningar rörande misshandel in till polisen, vilket är en ökning 

med 4 % från 2013. 72 % av alla anmälda misshandelsfall handlar om en enskild händelse, ca 

23 % rör upp till nio fall och låga 5 % om fler än 10 tillfällen. Omkring 82 % av alla 

misstänkta gärningsmän är män och det är stora skillnader mellan åldersgrupper. Exempelvis 

är den vanligaste åldersgruppen att utsättas för misshandel personer mellan 20 och 24 år. 

Statistiken visar att ju äldre åldersgrupp, desto färre anmälningar rörande misshandel. 

 

Den stora skillnaden mellan manliga och kvinnliga brottsoffer är var misshandeln äger rum. 

Den vanligaste platsen där en kvinna blir misshandlad är på arbetet eller i skolan (37 %), en 

man blir vanligen misshandlad på en allmän plats (61 %). 34 % av de misshandlade kvinnorna 

blir misshandlade i hemmet, där är motsvarande siffra 10 % för männen. Relationen till 

gärningsmannen ser också olika ut för män och kvinnor. Män blir i större utsträckning 
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misshandlade av för dem okända gärningsmän (67 %) medan 37 % av kvinnorna blir 

misshandlade av okända gärningsmän, 36 % av en bekant gärningsman och 29 % av en 

närstående. Bara 6 % av männen har blivit misshandlade av en närstående. År 2014 anmäldes 

17 100 fall av misshandel i en nära relation (BRÅ, 2015a). 

 

År 2014 konstaterades 87 fall av mord/dråp, vilket är samma antal som år 2013. 71 % av 

brottsoffren var män och 29 % av offren kvinnor. Denna procentuella fördelning har sett 

likadan ut sedan 90-talet. 63 % av fallen skedde i storstadsregionerna Stockholm, Västra 

Götaland och Skåne, en siffra som relaterat till folkmängden ändå gör dessa län 

överrepresenterade (BRÅ, 2015a). 

 

År 2014 anmäldes 20 300 fall av sexualbrott, varav 6 700 rubricerades som våldtäkt. Andra 

brott som innefattas i sexualbrottslagstiftningen är sexuellt utnyttjande, sexuellt ofredande och 

sexuellt tvång. 98 % av misstänkta gärningsmän är män och den nationella undersökningen 

NTU visar att endast 20 % av sexualbrott polisanmäls. 

 

Sedan år 2013 har sexualbrotten ökat med 15 % och ökningen kan delvis förklaras med den 

nya sexuallagstiftningen som trädde i kraft den 1 april år 2005 som innebar att fler sexuella 

handlingar nu rubriceras som våldtäkt. År 2013 skärptes lagstiftningen ytterligare och offer 

som reagerar med passivitet vid ett övergrepp omfattas nu i rubriceringen av våldtäkt. 

 

Kvinnor i åldersgrupperna 16-19 respektive 20-24 år är vanligast att bli utsatta för sexuellt 

våld och det finns inga större skillnader i utsatthet mellan storstadsregioner, landsbygd och 

mindre städer. Relationen mellan gärningsman och brottsoffer är till 56 % icke-existerande, i 

33 % är gärningsmannen en bekant och i 11 % av fallen är gärningsmannen en närstående. 

Det torde finnas ett stort mörkertal vad gäller sexuellt våld i nära relationer då frågan kan 

upplevas som för känslig att besvara helt sanningsenligt i undersökningar (BRÅ, 2015a). 

2.1.3 UNGDOMSBROTTSLIGHET 

År 2014 misstänktes 21 000 personer mellan 15-20 år för brott och statistik visar att 5 av 10 

ungdomar någon gång stulit något, köpt stöldgods eller begått andra stöldrelaterade 

handlingar det senaste året. Att begå brott i unga år är relativt vanligt men den stora andelen 

rapporterade ungdomsbrott står en liten del unga för. Ungdomar som begår många brott har 

enligt BRÅ’s skolundersökning relativt ofta problem både i skolan och i hemmet. Dessa 

ungdomar umgås i större utsträckning med andra ungdomar som begår brott och har en 

tillåtande attityd till kriminalitet och att begå brott. Unga som tidigt döms för våld och hot mot 

tjänsteman, rån och tillgrepp av motorfordon löper större risk för fortsatt brottslighet.  

 

Däremot är inte brott som sexualbrott, misshandel och stöld indikationer på en fortsatt 

kriminell bana. Precis som i övriga kategorier står pojkar för de flesta brott och 

ungdomskriminella är inget undantag. Pojkar begår oftare våldsbrott och stölder, medan 

flickor i samma utsträckning som pojkar snattar, dricker sig berusade och testar narkotika. 27 
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% av pojkar har utsatts för lindrigt våld och 8 % för grovt våld. Motsvarande siffror för 

flickor är 21 % respektive 5 % (BRÅ, 2015a). 

2.2 KRIMINALVÅRD/HISTORIK I SVERIGE 

Enligt Ekbom, Engström  & Göransson (2011) användes i år 1653 straffordning uttrycket 

”slås i järn och arbeta för brott sitt”. Vilket bland annat innebar att när behov uppstod att 

förstärka rikets fästingar var det naturligt att de grova brottslingarna skulle skickas till det ofta 

mycket hårda arbetet i fästningsfängelser. Varberg var det sista fästningsfängelset och var i 

bruk fram till år 1881. Den svenska Kriminalvårdens historia är fram till modern tid intimt 

förknippad med kungarnas personliga intressen. 

 

Mot mitten av 1700-talet menar Ekbom, Engström  & Göransson (2011)  att anstalter blivit 

allmänna fängelser, där straffarbete ingick som det viktigaste inslaget i straffet. I 1734 års lag, 

uppdelad i balkar, förekom frihetsstraff mycket sparsamt. För de grövsta straffen utdelades 

dödsstraff och för de mindre grova brotten blev det andra slags kroppsstraff. Exempelvis 

prygling, skamstraff (sitta i stupstock framför kyrkan) eller böter. Även landsförvisning fanns 

med i straffkatalogen. Kritiken mot kroppsstraff var hård men avskaffades inte helt förrän år 

1855. Under 1800-talets första hälft avskaffades skamstraffet successivt och ersattes med 

böter, detta försvann inte ur lagstiftningen förrän år 1864. Genom ett riksdagsbeslut under 

tiden 1840-1841 uppfördes över hela landet nya fängelser enligt cellsystem. Ca 25 

cellfängelser kunde tas i bruk under åren 1846-1862. Detta för att cellerna skulle skydda för 

skadlig påverkan mellan fångarna samt att de skulle ge möjlighet till individuell behandling.  

 

Ekbom, Engström  & Göransson (2011)  skriver även att i 1864 års strafflag blev 

fängelsestraffet den centrala påföljden och formerna för straff kom att präglas av den moderna 

eller sociologiska straffrättsskolan, vilka ansåg att straffets ändamål var att bekämpa 

brottslighet som socialt fenomen. Som en konsekvens av det infördes efterhand ett uppdelat 

påföljdssystem. Justeringar i cellstraffet skedde successivt under 1900-talet fram till år 1945. 

Statsmakterna antog lag om verkställighet av frihetsstraff och vistelse på öppna eller slutna 

anstalter blev regel, vistelse i ensamcell blev undantag. 

 

Verkställighetslagens regler överfördes sedan till 1964 års lag om behandling i anstalt. Den 

lagen ersattes år 1974 av lag om kriminalvård på anstalt (KvaL), som innehöll den så kallade 

Kriminalvårdsreformen. 

 

Lagen om kriminalvård i anstalt ersattes i sin tur 1 april 2011 av fängelselagen (2010:610). 

Den nya lagen säger att verkställigheten ska anpassas efter den intagnes behov, för att minska 

återfall i brott, den skall även innehålla vad den intagne skall sysselsätta sig med. Kravet på 

individuellt utformad verkställighetsplan ska upprättas lagenligt (Ekbom, Engström  & 

Göransson, 2011). 
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2.3 ARBETSMARKNADSUTBILDNING PÅ ANSTALT 

I en artikel publicerad av BRÅ (2010) har en jämförande studie genomförts där man 

undersökt de intagna inom Kriminalvården som medverkat i en arbetsmarknadsutbildning och 

en del som inte medverkat. Resultatet av studien visade att av de som medverkat i 

arbetsmarknadsutbildningen hade 39 %, ett år efter avtjänat straff en registrerad löneinkomst, 

och av de som inte medverkat hade 32 %, ett år efter avtjänat straff hos Kriminalvården, en 

registrerad löneinkomst. Alltså en skillnad på 7 procentenheter. Här kan tilläggas att när 

undersökningen genomfördes skriver BRÅ (2010) att arbetsmarknaden var mindre gynnsam 

och här beskrivs en svag återhämtning från år 2003 då sysselsättningen mätt i antal personer i 

förvärvsarbete hade minskat kraftigt. Detta påverkar resultaten då arbetsmarknaden inte 

återhämtat sig till fullo år 2005, vilket är jämförelseåret när det gäller personers leverne innan 

fängelsestraffet. Brå (2010) skriver även att flertalet av personerna som medverkat i studien 

har gått in i anstalten under mindre gynnsamma förhållanden och kommit ut under mer 

gynnsamma förhållanden.  

  

De intagna hos Kriminalvården som BRÅ utifrån denna studie pratade med, var eniga om att 

arbetsmarknadsutbildning har ett stort värde för de intagna då utbildning ger en känsla av 

meningsfullhet och bidrar till ett ökat välmående.  

 

Studien visade också att de som medverkat i en arbetsmarknadsutbildning är i högre 

utsträckning dömda för brott med längre fängelsestraff så som våldsbrott och sexualbrott och i 

lägre utsträckning är dömda till kortare straff så som rattfylleri och andra trafikbrott. 

Effekterna av arbetsmarknadsutbildningen visade sig också vara störst på dem som inte hade 

ett arbete innan fängelsestraffet. En mycket stor del av intagna saknar ett ordnat arbete när de 

avtjänat sitt straff. Enligt en studie som Kriminalvården genomförde 2002 hade endast en 

fjärdedel av de villkorligt frigivna inkomst av arbete eller a-kassa.  

 

Det finns flera uppföljningar när det gäller arbetsmarknadsutbildningar som ges av 

Arbetsförmedlingen. I uppföljningarna är fokusen på utbildningens effekter av deltagarnas 

möjlighet att erhålla ett jobb. I flera av dessa uppföljningar visas resultatet att 

arbetsmarknadsutbildningen har en god påverkan. Bland annat visar BRÅ (2010) i en av dessa 

uppföljningsstudier en effekt på ca 16 procentenheter och att 60 % av de som medverkat i 

arbetsmarknadsutbildning hade jobb ett år efter programstarten. Motsvarande siffra i 

kontrollgruppen var 44 %. 

2.3.1 UTBILDNINGSMÖJLIGHET I SVENSKA FÄNGELSER 

Den 16 november 2015 släppte BRÅ (2015b) en artikel om sysselsättning på anstalter. Deras 

studie visade att efterfrågan på behandlingsprogram och utbildning är stor men att 

tillgångarna och resurserna inte matchar efterfrågan. Internerna på svenska fängelser är 

berättigade 30 timmar sysselsättning per vecka men ofta finns det inte tillräckligt med 

arbetsuppgifter under de lovade timmarna. En utredare på BRÅ beskriver hur de intagna 

istället fikar eller spelar spel då arbetsuppgifterna tagit slut. Av de intagna som genomgått 
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behandling uppgav hälften att de upplevde att det minskat deras risk för återfall och att det 

ökat deras chanser för arbete när de sedan avtjänat sitt straff.  

 

Inom Kriminalvården idag så finns möjlighet till utbildning men vilka utbildningar som finns 

att tillgå ser lite olika ut beroende på anstalt. På Kriminalvårdens hemsida beskrivs vilka 

utbildningar som respektive anstalt har. På alla anstalter oberoende av säkerhetsklass erbjuds 

en vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, svenska för invandrare (SFI) samt 

läs- och skrivträning. På flertalet av anstalter kan det förekomma utbildning på högskolenivå 

men detta i mån av resurser. Här nedan återfinns de utbildningsmöjligheter Kriminalvården 

(2015) har till sitt förfogande. 

 

På klass 1-anstalterna Saltvik, Hall, Kumla och Tidaholm ser det ganska lika ut. På 

exempelvis Saltvik finns en yrkesutbildning med inriktning svetsning samt 

arbetsmarknadsutbildningen "Min väg till arbete". Anstalten Hall erbjuder inget utöver det 

som erbjuds på alla fängelser. Kumla har arbetsmarknadsutbildningar i svetsning och plåt 

samt CNC-grund. Även anstalten Tidaholm har en utbildning inom svetsning samt 

träbearbetning. Tidaholm har även en yrkesutbildning inom skärande bearbetning, exempelvis 

svarvning och fräsning, men också en truckförarutbildning. 

 

På anstalten Umeå som är en klass 2-anstalt erbjuds en småmotorreparatörsutbildning och den 

sedvanliga vuxenutbildningen på grundläggande och gymnasial nivå, svenska för invandrare 

samt läs- och skrivträning. På anstalten Sörbyn som är en klass 3-anstalt så erbjuds en 

djurskötarutbildning vilken sker i samarbete med Naturbruksgymnasiet i Umeå.  

 

Efter särskild prövning kan det finnas möjlighet till frigång för maskinförarutbildning. Klass 

2-anstalten Beateberg har en VVS-montörsutbildning med intag två gånger per år. 

Utbildningstiden är ca 40 veckor och genomförs heltid på anstalten. Utbildningen vänder sig 

till långtidsdömda som har 1,5-2 år kvar till tidigaste dag för villkorlig frigivning. Klass 2-

anstalten Västervik Norra har en fastighetsteknik utbildning på 10 veckor i samarbete med 

Lernia och Arbetsförmedlingen samt en industriteknisk utbildning där utbildningstiden är 

varierande men ligger på maximalt 36 veckor. 

 

Exempel på arbetsmarknadsutbildningar som erbjuds inom anstalter är; Inriktning växthus 

och handelsträdgård, industriteknisk grundkurs inom plåt, svetsning och CNC, 

fastighetstekniker med inriktning drift och skötsel av fastighetstekniska system, kock- och 

storköksutbildning, plåtslagare, golvläggare, plattsättare, truckförarutbildning och biodling. 

Flera anstalter erbjuder också föräldrautbildningar, självförvaltning och datakörkort ECDL. 

2.4 KRAMI 

Det första Krami-programmet startade redan i slutet av 1970-talet i samverkan mellan 

Kriminalvården och dåvarande Arbetsmarknadsinstitutet, på senare tid har även kommuners 

socialtjänst blivit involverade (Nyström, 2010). Krami finns tillgängligt i 20 svenska städer 

för män och för kvinnor finns Krami i sex svenska städer. För att skrivas in på Krami krävs att 
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man har ett ordnat boende och uppvisar drogfrihet. Anmälan sker genom att deltagarens 

handläggare på någon av myndigheterna aktualiserar eller att man själv tar kontakt med någon 

av de som arbetar på Krami (Krami, 2015). 

 

På Krami arbetar de utifrån något som kallas för konsekvenspedagogik, vilken utgår från att 

de kriminella har ett behov av att förstå sambandet mellan sina handlingar och konsekvenser. 

Nyström (2010) påpekar även att tydliga valsituationer är något som utgör basen i Krami-

metoden. Ett inslag i verksamheten är enkla regler och klart markerade valsituationer. Det 

innebär att handlingsalternativen formuleras öppet och tydligt i syfte att deltagarna får en 

möjlighet att reflektera över såväl negativa som positiva konsekvenser av de olika 

alternativen. Reflektioner över valalternativen och dess konsekvenser är något som används 

först när personen brutit mot någon av de tre reglerna som kontraktet föreskriver eller när 

konflikter uppstår i det sociala livet. 

 

De tre regler som Nyström (2010) skriver om innebär att när man är inskriven som klient hos 

Krami, så ska man; komma i tid, inte medverka påverkad av alkohol eller narkotika och att 

avstå från att begå brott under den tid som man är inskriven i programmet. Brott mot 

kontraktet innebär avstängning under en viss tid, vanligtvis i en vecka. 

 

Krami-programmets mål är att deltagarna ska få och/eller behålla ett arbete. De 

huvudaktiviteter, som under den tid som Krami-deltagarna tillbringat i programmet, är också 

tydligt inriktade på arbete. Introduktions- och vägledningsveckor är början på programmet. 

Det syftar till att bygga upp en tillit och skapa goda relationer, ge en första utbildning i icke-

asocialt handlande och få vägledning, hjälp och stöd att hitta en lämplig praktikplats. 

Praktikarbete utgör den största delen av programtiden och målet är att det ska övergå till en 

anställning. Praktiken är även en källa till kunskaper i arbetslivets möjligheter och krav. 

Fritidsaktiviteter är även en viktig del av programmet och innefattar ofta sportaktiviteter, 

matlagning och kulturella aktiviteter.  

2.5 KRIS 

KRIS står för Kriminellas Revansch I Samhället och är en kamratförening för människor som 

varit kriminella, suttit frihetsberövade och/eller haft ett drogmissbruk. KRIS grundades 1997 

och har idag ca 9000 medlemmar varav ca 500 av dessa är stödmedlemmar. Kända 

stödmedlemmar är bland annat Sveriges kung och drottning Kung Carl XVI Gustaf och 

Drottning Silvia. Föreningen finns, utöver i Sverige, också i Danmark, Vitryssland, Finland 

och Ryssland och hittas idag i 18 svenska städer. 

 

KRIS beskriver sig själva som ett komplement till de stödinsatser som samhället i övrigt kan 

bistå med. Bland annat genomför föreningen så kallade “muckhämtningar”, som innebär att 

föreningen hämtar en person som blivit frisläppt från en anstalt, för att denne inte ska tvingas 

söka sig tillbaka till ett destruktivt liv. KRIS erbjuder också enskilda samtal på häkten och 

anstalter och grundande idéen “Visionsrummet” som runt om i Sveriges anstalter just nu 
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byggs. I Visionsrummen ska alternativa vägar för internerna beskrivas och samhällets goda 

resurser belysas och lyftas fram. 

 

Utöver kontakt och arbete inom Kriminalvården så bistår också KRIS med fadderverksamhet, 

kurser, utbildningar och studiecirklar, fritidsaktiviteter så som fotboll, yoga och familjeläger 

vid midsommar men också boendeverksamheter. Föreningen kan hjälpa hemlösa medlemmar 

med bostad och de har en egen bostadskö. Här genomförs också regelbundna drogtester. 

 

Ställer KRIS några motkrav? Föreningen har fyra honnörsord, Hederlighet, Drogfrihet, 

Kamratskap och Solidaritet. Dessa ska följas för att få stöd och för att bli en fullvärdig 

medlem av organisationen. KRIS kräver också att kontakt initieras av dig och för att få en 

“muckhämtning” ska du ha kontaktat föreningen senast 3 månader innan din frigivning. Du 

måste själv visa att du vill förändra ditt liv och bli fri från kriminalitet och/eller missbruk samt 

vara medlem i organisationen. 

3 TEORIER 

Här nedan följer ett kapitel som behandlar kriminologiska teorier. Dessa teorier valde vi då vi 

anser att de är av hög relevans som förklaringsmodeller till kriminellt beteende hos individer. 

Drag hos våra intervjupersoner återfinns enligt oss i alla teorierna nedan och är därav 

applicerbara i analysen. Eftersom att våra intervjufrågor inte fokuserade på barndom och 

bakgrund hos våra intervjupersoner utan enbart berörde ämnena i den mån intervjupersonen 

själv ville, så valde vi teorier som inte krävde analys av kulturellt, ekonomiskt och socialt 

kapital. Vi valde istället teorier vars fokus ligger på beteenden hos individen och dennes 

omvärld. 

3.1 SYMBOLISK INTERAKTIONISM 

Symbolisk interaktionism är en del av Chicagoskolan som är en kriminologisk teori med en 

stark sociologisk inriktning. Teorin utvecklades vid Chicagouniversitetet under 1920-talet och 

anses ha en stor betydelse för den moderna forskningen inom kriminologi. Inom 

Chicagoskolan finns fyra olika inriktningar; Socialekologisk teori, differentiella associationer, 

symbolisk interaktionism och kulturkonflikter. 

 

Symbolisk interaktionism kom att bli av stor betydelse för senare teorier, däribland 

stämplingsteorin bygger på symbolisk interaktionism, och förklaras här nedan. Den mest 

centrala personen i denna inriktning är den amerikanske filosofen och sociologen George 

Mead. Enligt Mead är det vårt språk som är mest centralt för människan. Språket ger oss 

utrymme att utveckla vår medvetna, reflekterande intelligens. Vår identitet uppstår i samspel 

med andra människor och vår egen självbild är en avspegling av den respons vi får från andra 

människor. Kriminologer menar att symbolisk interaktionism är av hög relevans när vi 

undersöker hur en kriminell identitet utformas och uppstår (Sarnecki, 2014). 
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3.2 STÄMPLINGSTEORIN 

Stämplingsteorin fick sitt stora genomslag på 1960- och 70-talet och har sin grund i symbolisk 

interaktionism. Redan på 30-talet publicerades dock första arbetet om stämplingsteori. Där 

beskrevs hur samhällets utpekande av en kriminell individ som ond resulterade i en negativ 

självbild hos individen, följt av en acceptans av denna självbild och slutligen en identifiering 

med den negativa, tillskrivna egenskapen. Detta menar Sarnecki (2014) i sin tur resulterade i 

ett fortsatt brytande av samhällets normer. Stämplingsteoretikerna anser att orsakerna till 

kriminalitet och brottsligt beteende beror på det etablerade samhället och samhällskraven på 

den enskilde individen. Brottslighet orsakas enligt stämplingsteoretiker inte av sociala 

förhållanden, utan definieras av dessa. I denna teori fokuserar man på betydelsen av 

omgivningens reaktioner på en normbrytande, avvikande handling. 

 

Begreppen primär och sekundär avvikelse är relevanta i stämplingsteorin och myntades av 

sociologen Edwin Lemert. Orsaker till kriminella och avvikande handlingar kan vara såväl 

kulturella som psykologiska. På 1950-talet genomfördes undersökningar om självrapporterad 

brottslighet och dessa visade att majoriteten av ungdomar begår brott utan att upptäckas och 

straffas. Teorier innan dessa undersökningar byggde på att brottslighet var ovanligt men nu 

visade det sig plötsligt att kriminalitet var vanligt och att rättsliga påföljder var ovanliga.  

 

Eftersom att de flesta kriminella ungdomar aldrig upptäcks får de inte heller några 

samhälleliga reaktioner på sitt avvikande beteende och det är först om individen möts av en 

stark samhällelig reaktion som den primära avvikelsen uppmärksammats. Enligt 

stämplingsteoretiker riskerar då individen att vid upprepande avvikande beteende börja 

identifiera sig med sina egna handlingar och således förändra sin egen självbild till det 

negativa. Att fortsätta avvika i linje med sin nya syn på sig själv kallas för sekundär avvikelse 

(Sarnecki, 2014). 

 

Sociologen Howard Becker menar att samhället är ojämlikt och att människors olika status 

resulterar i tillskrivna egenskaper av omgivningen. Individer med låg status, exempelvis 

kriminella, har begränsade livsmöjligheter och att samhällets stämpling av individen är den 

egentliga orsaken till det brottsliga beteendet. 

3.3 STRAINTEORIN 

Strainteorin utvecklades på 1930-talet av sociologen Robert Merton. Merton ansåg att det är 

själva samhällsstrukturen som är roten till avvikande beteende. Merton inspirerades av den 

franske sociologen Emile Durkheim som menade att kraftiga samhällsförändringar, 

exempelvis ekonomiska eller politiska, kan leda till en förändring och upplösning av det 

samhälleliga normsystemet, vilket i sin tur kan resultera i en ökning av kriminalitet. 

 

Dessa teorier utvecklade sedan Merton som hävdade att den stora fokuseringen på livsmål, att 

lyckas karriärmässigt eller ekonomiskt välstånd, var orsaken till problem och kriminalitet i 

samhället. Detta för att dessa livsmål kan upplevas som svåråtkomliga eller rentav omöjliga 
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för människor utanför medelklassen och resultera i en känsla av frustration - strain. 

Frustrationen att inte ha samma förutsättningar att uppnå eftersträvningsvärda mål menar 

Merton ökar risken för ett avvikande, kriminellt beteende. 

Merton utformade fem anpassningsstrategier för individens hantering av strain; Konformitet, 

Innovation, Ritualism, Tillbakadragande och Uppror. Den förstnämnda avser individer vars 

medel för att uppnå de åtråvärda livsmålen överensstämmer och existerar. Ekonomiska, 

intellektuella och sociala resurser är alla viktiga för att etableras på arbetsmarknaden och få en 

betydande inkomst och således uppkommer ingen diskrepans mellan mål och medel. Denna 

typ av individer utsätts enligt Merton inte för strain och risken för brottslighet hos dessa är 

liten. Personen är konform. Den andra anpassningsstrategin innovation avser personer som 

saknar sätt för att uppnå åtråvärda samhällsmål men som uppfinner alternativa sätt för att 

uppnå dessa. Exempelvis personer ur lägre samhällsklasser som begår stölder för att höja sin 

levnadsstandard och ekonomiska status. 

 

Ritualister är individer som använder medlen men som förlorat målen ur sikte. Merton menar 

att dessa personer inte nödvändigtvis utvecklar någon traditionell kriminalitet men att denna 

typ av individer slaviskt lyder order utan en tanke på konsekvenserna av dessa. Den fjärde 

anpassningsstrategin tillbakadragande är den minst vanligt förekommande, dessa individer 

ställer sig helt utanför samhället och dess normer. Ofta socialt utslagna personer som lider av 

psykisk ohälsa eller missbruk. Här har man funnit andra mål, exempelvis ruset av narkotika 

eller gemenskapen i en sekt. Detta finansieras ofta genom brottslighet för att ha råd med 

narkotika. Den femte och sista anpassningsstrategin benämns som uppror. Individer som 

väljer att helt ta avstånd från rådande samhällsnormer och medel och istället vill skapa en 

egen social ordning. Kan exempelvis handla om militanta politiska eller religiösa grupper som 

genom våldsaktioner vill förändra samhället (Sarnecki, 2014). 

4 METOD 

I kapitlet redovisas val av studiens metodologiska tillvägagångssätt. Här presenteras urval, 

semistrukturerade intervjuer, etiska överväganden samt reliabilitet och validitet. 

4.1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Till en början kontaktade vi Frivårdens växel men upptäckte ganska snart att det var svårt att 

få tag i personal hos Frivården i vår forskningsstad. Efter flera samtal fick vi till slut tag på en 

handläggare som per telefon tipsade oss om organisationen Krami, vars arbete passade perfekt 

för det vi ville undersöka. 

 

Med den informationen så mailade vi en frivårdsinspektör vid Krami och frågade om deras 

klienter skulle vara villiga att ställa upp på intervjuer rörande att komma tillbaka till 

arbetslivet efter avtjänat straff eller rehabilitering. Vi blev uppringda av frivårdsinspektören 

dagen därpå och han informerade oss om att de klienter som var intresserade skulle 

återkomma till oss per telefon på måndagen eller tisdagen veckan därpå. På onsdagen hade vi 

fortfarande inte hört något från varken Krami eller klienterna så vi mailade till samma 
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frivårdsinspektör igen. Denna gång fick vi snabbt svar per mail där vi fick veta att åtminstone 

en klient tackat ja och att ytterligare en person var intresserad. 

 

När vi dagen för bestämt möte kom till Krami och hade genomfört första intervjun så dyker 

inte den andra intervjupersonen upp och det visar sig att han är sjuk. Då på plats så frågar 

frivårdsinspektören om en annan person kan ställa upp istället, vilket han gjorde. Då 

frivårdsinspektören tycke att det var synd att vi bara pratat med personer som ännu inte har 

hunnit få arbete så kontaktade han ytterligare en person som kunde ställa upp på en intervju, 

så vi besökte Krami en andra gång. Efter den intervjun så mailade vi till Krami för att ställa 

lite kompletterande frågor om verksamheten och får då höra att den tänkta intervjupersonen 

som var sjuk gärna vill ställa upp på en intervju. Vi lyckades dock inte nå personen per 

telefon eller SMS så allt som allt genomförde vi tre intervjuer hos Krami. 

 

Vi kontaktade också kamratorganisationen KRIS och ringde då till ordförande för KRIS i vår 

forskningsstad. Denne uppmanade oss att maila där vi beskrev syftet med uppsatsen och vad 

intervjuerna skulle beröra för ämne. Samma dag ringde ordföranden upp och berättade att två 

intervjupersoner ur organisationen ville medverka i vår studie. Under samtalet kom vi överens 

om att ordföranden skulle förmedla våra nummer till dem och att de skulle ta kontakt med oss 

för att boka tid för intervju. Vi väntade några dagar men ingen kontaktade oss vilket ledde till 

att vi återigen kontaktade ordföranden. Under den dagen så tog ena intervjupersonen kontakt 

med oss och vi bokade tid för båda intervjuerna via honom. 

4.2 URVAL 

Vår målpopulation i studien var inledningsvis både tidigare kriminella, som för tillfället fick 

hjälp av någon organisation att ta sig in på arbetsmarknaden, samt olika tjänstemän som 

arbetar med samma fråga. I slutändan så blev vår målpopulation enbart tidigare kriminella 

som för närvarande hade kontakt med någon av organisationerna Krami eller KRIS. Då varje 

kontakt som lett till en intervju har tagits av personen vi först kontaktade, så innebar detta att 

vi gjort ett snöbollsurval.  

 

Snöbollsurval, som också kallas kedjeurval, är ett slags bekvämlighetsurval. Ett snöbollsurval 

innebär att man tillfrågar en eller ett fåtal personer som i sin tur kontaktar fler personer. Enligt 

Bryman (2008) är ett snöbollsurval något som sker slumpmässigt eftersom att vi inte kan 

påverka vilka intervjupersonerna blir. Våra intervjupersoner var alla män och detta var inget 

medvetet val vi gjorde. Då endast 17 % av alla lagförda personer är kvinnor (BRÅ, 2014) så 

var möjligheten att vi skulle få träffa en kvinna väldigt liten. 

4.3 VAL AV METOD 

Kvalitativ metod är enligt Nationalencyklopedin (2015a) ett begrepp som innebär att 

forskaren själv befinner sig i situationen som ska studeras. Datainsamlingen och analysen 

pågår samtidigt i denna metod. Det man vill få fram då man använder denna metod är att man 

vill visa på helhetsbilden av de som man undersöker, till exempel hur en viss livssituation ser 
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ut. Denna typ av studier brukar innebära att färre personer medverkar än vid kvantitativa 

studier Nationalencyklopedin (2015a). Vi har valt denna metod då vi ville undersöka 

intervjupersonernas egna upplevelser kring hur det är att finnas i belastningsregistret och hur 

de upplevde att de blivit hjälpta av de valda organisationerna Krami och KRIS. 

 

För att kunna fokusera på deras känslor i vår kvalitativa studie har vi använt oss av 

semistrukturerade intervjuer. När man använder sig av semistrukturerade intervjuer så 

använder man sig av en intervjuguide (bilaga). I intervjuguiden har man enligt Bryman (2008) 

förbestämda teman med frågor som man bör beröra under intervjuns gång. Frågorna behöver 

inte komma i den ordning som det står. När man utför en semistrukturerad intervju så ger man 

även intervjupersonen en större frihet att svara på frågorna. Intervjuaren har även möjligheten 

att ställa spontana följdfrågor till intervjupersonen. 

4.4 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Innan vi genomförde våra intervjuer så gick vi igenom de fyra etiska principerna med våra 

intervjupersoner. De fyra etiska principerna är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet och dessa gick vi igenom på så sätt att vi; 

Informerade intervjupersonerna att de fram till den 17 november har rätt att avsluta sin 

medverkan helt och välja att avsluta allt deltagande i studien. Vi informerade om att 

personerna självklart fick avbryta intervjun när de ville och att de inte behövde svara på alla 

frågor. Vidare berättade vi att deras medverkan endast kommer att användas i forskningssyfte. 

Detta är informationskravet som innebär just att intervjupersonerna när som helst kan avsluta 

och avbryta sin medverkan och att deras medverkan endast kommer att användas i 

forskningssyfte. 

 

Med samtyckeskravet menar man att intervjupersonen ska ge sitt medgivande till sin 

medverkan i forskningen. Konfidentialitetskravet, den tredje principen, handlar om att 

uppgifterna om intervjupersonerna kommer skrivas ner samt att dessa uppgifter kommer att 

förvaras på ett ställe där ingen obehörig kan komma åt dem. Det berör även att innehållet 

kommer att avrapporteras på så sätt att intervjupersonerna inte kan komma att identifieras. 

Vid publicering kommer deras namn att fingeras samt att man skriver om citat, i den mening 

att vi inte förändrar citaten men tar bort känslig information, som exempelvis kan röja 

intervjupersonens identitet. Då man som forskare får information och uppgifter från 

intervjupersonerna får de inte användas för något annat syfte än till forskning. Detta är 

nyttjandekravet som även är den fjärde och sista principen (Bryman, 2008). 

 

Vad gäller etikprövning enligt, Lagen (SFS 2003:460) om etikprövning av forskning som 

avser människor, står det i 2§ första stycket; att det avser forskning med vetenskapligt, 

experimentellt eller teoretiskt arbete som syftar till att skaffa ny kunskap och 

utvecklingsarbete på vetenskaplig grund. Det beskriv även att detta inte gäller för arbeten som 

utförts under en högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.  
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4.5 RELIABILITET OCH VALIDITET 

Reliabilitet syftar till att se mätningens pålitlighet och tillförlitlighet, undersökningen ska 

alltså gå att lita på (Jacobsen, 2002). Något man kan utgå från är om undersökningen går att 

genomföra igen med samma resultat, så är reliabiliteten hög. För att uppnå en så hög 

reliabilitet som möjligt så krävs att undersökningen genomförs korrekt. En åtgärd vi gjorde 

för att öka reliabiliteten var att intervjuerna genomfördes i direktkontakt med 

intervjupersonerna. På så vis kan man få fram ett mer tillförlitligt resultat än om intervjuernas 

genomförs via till exempel telefon eller via mail.  

 

Detta menar Jacobsen (2002) ökar validiteten men han skriver också att forskarens närvaro 

kan bidra till en så kallad ”intervjuareffekt”, vilket kan påverka intervjupersonen negativt. För 

att minimera denna effekt genomförde vi våra intervjuer i de två verksamheternas lokaler så 

att våra intervjupersoner kände sig mer bekväma. Vi spelade även in våra intervjuer på en 

diktafon som sedan kodades och kategoriserades, det menar Jacobsen (2002) ökar 

trovärdigheten i studien. Kvale och Brinkmann (2014) menar att reliabilitet visar sig i om 

informanterna kommer att ändra sina svar beroende på om det är någon annan som ställer 

frågorna, eller om svaren förblir detsamma. 

 

Intern validitet är att man som forskare avser att mäta det man tror att man mäter, det vill säga 

att man undersöker konstruktionen av verkligheten och förståelsen av det man vill undersöka. 

Medan den externa validiteten beskriver hur resultatet kan generaliseras i andra sammanhang 

(Jacobsen, 2002). Vi har under studiens gång haft vårt syfte samt våra frågeställningar i 

åtanke för att kunna försäkra oss om att vi har fokuserat på det vi ville undersöka och där med 

ökat validiteten i studien. Vi anser att de frågor vi hade i vår intervjuguide var framtagna för 

att besvara vårt syfte.  

 

Forskningen som man utför bör även vara trovärdig, den bör var utförd på ett trovärdigt vis 

och inge förtroende (Jacobsen, 2002).. En kritisk synpunkt på forskning som bygger på för få 

intervjuer är att innehållet inte blir generaliserbart (Kvale & Brinkmann, 2014). Det är något 

som vi anser kan vara en brist i vår studie, att det är få intervjuer, vilket gör att det inte är helt 

generaliserbart. 

5 RESULTAT 

Här nedan presenterar vi våra fem intervjupersoner från organisationerna Krami och KRIS. 

Namn och känsliga uppgifter är fingerade för intervjupersonernas integritet och säkerhet. 

Åldern är uppskattad av oss då vi inte frågade om sådana uppgifter under intervjuerna. 

 

Erik är en man i medelåldern som blev omhändertagen av sociala myndigheter som tonåring. 

Han har en gedigen erfarenhet av svenska behandlingshem och berättar i intervjun att han 

började missbruka redan som 13-åring. Detta eskalerade snabbt från att sniffa lim och röka 

hasch till tunga droger som heroin och amfetamin. 
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“Amfetaminet kom in när jag var 14 år, då var det någorlunda kontrollerat men när man 

började med sprutor var det som att klippa handbromsen. Då var jag bara 16 år.” 

 

Istället för fängelsestraff har han suttit, vad han uppskattar, 15 år på olika behandlingshem 

som påföljd för olika begångna brott. Däribland narkotikabrott, stölder och häleri.  

 

“Det är mina barn som hållit mig från anstalter och sånt. När man var på väg att göra saker 

och ting i vrede så har alltid tanken på mina barn kommit.” 

 

Erik har under tiden som missbrukare periodvis arbetat. Som vaktmästare, fastighetsskötare, 

svetsare och snickare. Till följd av en olycka kunde Erik inte längre arbeta som snickare och 

har idag ett fysiskt handikapp i form av en dålig rygg. Han är utbildad möbelsnickare och 

drömmer om att en dag arbeta inom trädgårdsskötsel. En utbildning han planerar söka in till 

nästa år. De senaste åren har han arbetat ideellt som volontär. 

 

När vi träffar Erik så har han bara vara i kontakt med Krami i en månad men upplever 

kontakten som god. 

 

“Det var inte jag som tog kontakt med Krami, min socialsekreterare tvingade mig. De peppar 

mig, jag har inte haft en aning om hur man skriver ett CV men den hjälpen har Krami bistått 

med.” 

 

André är en man som är 25-30 år gammal och kom till Sverige för ca 10 år sedan. Innan 

André hamnade i fängelse så gick han på Komvux där han läste bland annat samhällskunskap, 

en svetskurs och andra yrkesförberedande kurser. På en praktikplats han hade fick han också 

lära sig att köra truck. Han berättar också att han hade ett jobb på ett tryckeri och att han har 

tyckt om de jobb han varit på. 

 

André blev dömd till 18 månaders fängelse för våldsbrott i nära relationer. Under tiden han 

avtjänade straff så läste han matematik för att kunna förbereda sig för svetsutbildningen. Han 

jobbade även med lite olika sorters “plockjobb”. 

 

Han säger att han skäms över att ha suttit i fängelse och att det inte är något han pratar om 

med andra. Han säger även att han inte söker jobb där arbetsgivaren vill se ett utdrag ur 

belastningsregistret. 

 

“Det du vet, det beror på du vet. Ibland dem vill ha polisregister och såna saker du vet, det 

beror på vad arbetsgivaren vill. Faktiskt så, ibland när jag söker jobb just nu. Så fort jag ser 

polisregister så klickar jag bort den, du vet. Faktiskt.” 

 

Han fick kontakt med Krami under sommaren men han har dock inte hunnit skriva något 

personligt brev eller CV ännu. Han verkar uppleva kontakten med Krami som god och att 

kontakten med Krami kommer att underlätta hans framtida jobbsökande. 

 



22 
 

Petter är mellan 18-25 år och blev slussad runt olika skolor under högstadiet. På gymnasiet 

gick han IV-programmet och känner därför att han inte har haft någon ordentlig skolgång. 

Han påbörjade en yrkesutbildning som plattsättare men avslutade aldrig utbildningen på grund 

av sin livsstil.  

 

Under intervjun framgick att han fick sitt första riktiga jobb för ca 3 år sedan, men det varade 

endast en månad. Senast han blev dömd fick han kontraktsvård som ledde till att han fick 

kontakt med Krami. 

 

“Men jag har varit tidigare dömd för eller jag är straffad till, till ungdomstjänst och såna 

grejer.” 

 

Han säger att missbruksproblematiken började då han var mobbad i skolan och sökte 

bekräftelse hos dem som var äldre. I tonåren så hade han ett ointresse av skola, utbildning och 

framtid. Han har idag haft lite olika jobb, till exempel på en däckverkstad och på olika 

budfirmor samt på några rivningsfirmor. Han säger även att han under 4 månaders tid sökt ca 

700 jobb, vilket han beskriver som alla annonser på arbetsförmedlingens hemsida under den 

perioden. 

 

“ (...)jag tror jag sökt säkert från januari till april så sökte jag säkert 700 jobb alltså alla 

annonser på arbetsförmedlingens hemsida. Mycket var att man bara strödde ut CV och sånt 

dära...” 

 

Att han haft jobb och praktikplatser inom olika branscher ser han däremot som en tillgång. 

 

“Jo men det är enda som det har resulterat i är att jag har lärt mig att va, hur, vad som krävs 

för om man ska jobba, och vad jag går för och såna saker. Och det är en ganska skön vetskap 

att ha för när jag skriver ett CV så behöver jag inte hitta på nånting(…)” 

 

Petter säger att han inte gärna berättar om att han är dömd, och uttrycker även en sorts rädsla 

för att folk ska få reda på att han är tidigare kriminell. 

 

“Man går ju inte gärna och berättar för många eller så. Man är rädd att folk ska veta eller 

att typ ja. Om det kommer nått kriminellt gäng som man kan se är kriminella eller och dem ba 

ja men tjenare Petter typ, och så är jag bland mina jobbarkompisar typ, det är man ju orolig 

för typ” 

 

Petter har haft kontakt med Krami i ca ett år då han fick en dom som innebar kontinuerlig 

kontakt med Krami, detta för att han skulle ha en fungerande vardag som kunde innebära 

jobb, och även om han inte fick något jobb så skulle han ha något att göra om dagarna. 

 

“Ååh sen när jag kom hit så tycker jag att det har var jäkligt bra tycker jag. Jag tycker om 

dem som jobbar här.” 
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Mattias är en man i övre medelåldern som är född i ett annat land än Sverige och han kom hit 

i 10 års ålder. Mattias är uppvuxen i ett hem där både hans mamma och barnen blev 

misshandlade av pappa och han hamnade senare på gatan. På gatan kom han i kontakt med 

droger för första gången och började som 10-åring att sniffa lim. Som tonåring i Sverige 

började Mattias att umgås i kriminella kretsar och i 18 års ålder hamnade han i fängelse första 

gången då han rattfull körde på en person. Mattias kriminella bana fortsatte sedan och han har 

avtjänat långa fängelsestraff för såväl grovt narkotikabrott som för dråp. 

 

”När jag har fått frågan vilka brott jag har begått så tar jag aldrig upp dråp. Folk blir rädda. 

Dråp kan egentligen hända vem som helst i ett bråk. Du kanske ramlar och får en smäll. Det 

värsta är att man mår så illa för att man tagit bort en person och kanske inte har menat det. 

Det är tragiskt, sen får man leva med det hela livet. Man påverkas mycket psykiskt. Inte titta 

bakåt, för då blir det bara jobbigt” 

 

För några år sedan, när han kom ut från fängelset senast, kom han i kontakt med KRIS och 

hans engagemang i organisationen är stort. 

 

“Det är så mycket i mitt liv som följer efter, jag har levt med ångest hela tiden men jag 

försöker i alla fall bearbeta den ångest jag har med(…) jag brukar göra olika föreläsningar 

på skolor, ja sen intervjuer såhär.. Man kan prata mycket om sitt liv också, och det hjälper 

ganska mycket. Komma ifrån ångesten. Men det är inte så lätt.” 

 

Mattias berättar att han under sitt vuxna liv alltid försörjt sig genom kriminalitet, främst 

genom försäljning av narkotika, och han har periodvis fått socialbidrag. Han har inte varit 

nöjd med hjälpen, eller bristen av hjälp, från Socialtjänsten och upplever det som mycket 

svårt att arbeta när man finns i belastningsregistret. 

 

“Det första man gör det är att ta kontakt med Soc. Men vad gör Soc? Fast man mår så dåligt, 

jag i alla fall har mått inte bra varje gång jag kommit ut i samhället. Då sa jag till min 

socassistent, för dom vill ha mig direkt ut på arbetsmarknaden. Ja då gjorde jag ett försök, 

och försöka jobba då, på olika arbetsplatser men oftast eftersom att jag varit så känd och 

blivit uttittad av många av dom här arbetskompisar som jobbade så var dom väldigt skeptisk 

eller ja de säger bara.. inte bra.” 

 

Problemet att kunna bli igenkänd som kriminell på en arbetsplats upplever han som mycket 

psykiskt påfrestande. 

 

”Tänk om jag har sålt till din dotter eller din son, och så ska jag sitta och jobba där med 

dig.” 

 

Av den arbetslivserfarenhet som Mattias har så är den främst från tiden han suttit inne. Han 

berättar att han nu, sedan han kom ut för några år sedan, vill utbilda sig till drogterapeut och 

hjälpa andra. 
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Linus är en man som är 25-30 år och verkar ha haft en trygg uppväxt med föräldrar och 

syskon. På gymnasiet läste han samhällsinriktat program och han har även läst en kurs på 

universitetet. Efter studierna så fick han ett jobb inom tillverkning på en fabrik men sökte sig 

senare till lagret. Linus blev senare häktad för grovt narkotikabrott och avtjänade ett fyra år 

långt fängelsestraff. Under fängelsetiden så pluggade han lite matematik och gymnasiefysik. 

Anstalten där Linus avtjänade sitt straff hade så kallad “fri gång”, vilket innebär att internerna 

kan arbeta utanför murarna och pendla till jobbet.  

 

Efter fängelsestraffet har han inte haft så många jobb utan haft några ströjobb för en 

städfirma. Han har varit på en hel del olika arbetsintervjuer och tycker själv att han besvarar 

frågorna bra. Det senaste jobbet han hade var en praktikplats på ett privat företag. 

 

Kontakten på KRIS beskriver han som “skyddande” och känner sig trygg hos dem. Linus 

menar att han varit så pass länge hos KRIS att han kan verksamheten. 

 

“Jo, men här blir du som skyddad, även om du jobbar märkte jag nu KRIS är ju som också, 

dem som är här, de gör inte brott. Så då hjälper man varandra att hålla sig drogfri, eller 

mest, drogfri är jag ju redan, men att inte göra brott.” 

6 ANALYS 

Vi har valt att i kapitlet om resultatanalys tydligt utgå från våra frågeställningar och besvara 

dessa utifrån våra teorier, relevant statistik och vad som framkommit i våra intervjuer. 

Kategorierna som framkom ur våra intervjuer är bland annat stigma, arbete, utbildning, 

insatser, självkänsla, kriminalitet och narkotika. Kategorierna placerade vi sedan i respektive 

frågeställning som blev ett tema. 

6.1 HUR UPPLEVER VÅRA INTERVJUPERSONER DERAS MÖJLIGHETER 

FÖR ATT FÅ ETT ARBETE ELLER UTBILDNING? 

Våra fem intervjupersoner berättade alla att de upplevde någon form av stigmatisering av att 

förekomma i polisens belastningsregister. Gemensamt för alla fem var att de alla undvek att 

söka tjänster som krävde inlämning av belastningsregister och flera vittnade om en ångest 

inför att inte känna sig tillräckligt attraktiva på arbetsmarknaden av flera anledningar. 

Exempelvis att behöva förklara luckorna i ett CV, att helt eller delvis sakna utbildning eller 

tvingas berätta om sin kriminella bakgrund. Att tvingas möta sitt gamla liv och umgänge på 

stan och oroskänslor för att direkt eller indirekt ha skadat en person man senare arbetar med 

var också vanliga tankar. 

 

“När man söker jobb.. när man har så mycket i bagaget, så jag vågar inte ens söka jobb 

längre. För jag har haft bara negativa saker mot arbetsmarknad, så fort jag fått komma dit så 

är det folk som känner igen mig, kanske oftast dom som jobbat länge vid en arbetsplats, som 

jag sa tidigare.. man blir uttittad och folk pratar; han är en gammal kriminell, han har gjort 

det och det och det” - Mattias 
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Flera upplevde att det var en svår balansgång mellan det gamla livet och det nya. Att finnas i 

belastningsregistret var alla eniga om påverkade så mycket mer än enbart möjligheten till 

arbete. I en förhållandevis liten stad så finns alltid en risk att möta tidigare vänner och bekanta 

i både sociala- och i jobbsammanhang. Hela 60 % uppgav att de fortfarande i någon 

utsträckning har kontakt med sitt tidigare umgänge. 66 % av dessa uppgav att de inte vågade 

sluta hälsa på tidigare vänner och bekanta för att de inte ville bråka. 

 

”Man kan inte ens jobba i skolkök med ett belastningsregister. Det är tragiskt tycker jag. Okej 

om man gjort något sexuellt brott då kan jag förstå det men..” - Mattias 

 

Petter berättade att som klient hos Krami så ska man dela ut en broschyr där det står att man 

går hos Krami, lite vad det innebär att vara klient där och vad det innebär att anställa en från 

Krami som varit kriminell. Han säger själv att han upplevde det som förnedrande att behöva 

lämna in en broschyr och har i och med det upplevt sig blivit stämplad av arbetsgivaren innan 

han börjat arbeta.  

 

”Hej jag kommer från Krami, och dem ba “Jaha vad är det för något?”, “Ja för folk som har 

haft det lite turbulent och blivit dömd och sånt och dem ba på direkten ”Eeh, vi hör av oss” 

och så hörde de aldrig av sig igen” 

 

Flera av intervjupersonerna uttryckte liknande känslor som Petter. 

 

“Jag ville helt enkelt inte jobba tror jag. Kanske var att man, varit lite så här 

institutionsskadad. Ja, kanske, måste ha varit det. Om jag inte fick jobba förra året, varför 

ska jag då jobba det här året tänkte jag” - Linus 

 

“Jag är x år, jag ha missbrukat i över 30 år och jag är handikappad med en dålig rygg. Då 

börjar man tänka på hur attraktiv man är på arbetsmarknaderna egentligen? Men jag ska 

göra ett sista försök och funkar inte det så blir jag fan förtidspensionär och flyttar till 

Thailand” - Erik 

 

Att på grund av dessa omständigheter uppleva en känsla av frustration och på grund av ett 

belastningsregister eller rykten känna sig “stämplad”, illustreras tydligt i vårt kapitel om 

kriminologiska teorier. Samtliga intervjupersoner uttryckte under intervjuerna oro för att 

aldrig etableras ordentligt på arbetsmarknaden, utan alltid vara låsta till att söka arbeten som 

inte kräver utdrag ur belastningsregistret.  

 

Detta förstärker givetvis deras känslor av frustration och som beskrivet i stämplingsteorin så 

riskerar en individ att till slut börja identifiera sig med sina avvikande, kriminella handlingar. 

Till slut riskerar detta förändra den egna självbilden till det negativa om personen möts av 

starka samhällsreaktioner (Sarnecki, 2014). 
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Av våra fem intervjupersoner så var de två yngsta, i 18-30 års ålder, de som hade jobb idag. 

De intervjupersoner som under en väldigt lång tid försörjt sig som kriminella, vissa så länge 

som i 40 år, uppvisade större svårigheter och mindre motivation att ta sig ut på 

arbetsmarknaden. Eftersom att de aldrig haft långvariga, fasta jobb och i stort sett hela sitt 

vuxna liv försörjt sig på bidrag eller kriminalitet så tycks de i större utsträckning än de unga 

identifiera sig med sina kriminella handlingar.  

 

De av våra intervjupersoner som inte har utbildat sig under tiden de avtjänat straff eller 

genomgått behandling, har en önskan om att utbilda sig nu. Erik vill påbörja en 

yrkesutbildning inom trädgård och Petter påbörjade en yrkesutbildning som plattsättare efter 

att han varit på behandlingshem. André och Linus läste båda upp betyg under tiden de satt i 

fängelse. Mattias kompletterade sin gymnasieutbildning samt tog ett certifikat som visar att 

han kan laga särskilda arbetskläder exempelvis byxor som skyddar vid motorsågsolyckor. Så 

här säger Mattias om utbildning: 

 

“Man måste passa på när du sitter inne, för när du kommer ut kan du få ett nej” 

 

När vi frågade Linus om han hade arbetat något under tiden han satt i fängelse så svarade han: 

 

“Nä jag studerade, jag tyckte det kändes meningslöst att jobba på anstalt.” 

 

I artikeln som BRÅ (2010) publicerade rörande arbetsmarknadsutbildning på anstalt så 

beskrivs att, förutom det faktum att fler utbildningsplatser kan öka förutsättningen för intagna 

att få arbete, kan det också bidra till att ge fler en meningsfull sysselsättning under 

verkställighetstiden oavsett om de senare lyckas få ett arbete eller inte. Något som också 

nämns i artikeln är att utbildning ger de intagna en känsla av meningsfullhet och påverkar 

deras mående positivt. Vi uppfattar att våra intervjupersoner har tagit möjligheten att utbilda 

sig när de haft möjlighet. Som Ekbom, Engström  & Göransson (2011) beskriver så har alla 

intagna en individuellt utformad verkställighetsplan ska upprättas lagenligt, i denna plan så 

ska det innefattas vad de intagna ska sysselsättas med under tiden de är på anstalten. 

 

Linus pratade under sin intervju om att företaget han jobbar extra hos har ansökt hos 

arbetsförmedlingen om nystartsjobb och han såg sin chans till en anställning via detta. Men i 

nästa stund säger han: 

 

“Men dem skulle ju kunna säga att de bara är en detalj kvar och de är brottsregistret då 

skulle ju det förstöra ganska mycket, men jag skulle kanske bli anställd på timmar där, så det 

är ju alltid en risk. Men dem kanske inte söker på alla som ska jobba där.” 
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6.2 HUR UPPLEVER VÅRA INTERVJUPERSONER ATT DE BLIVIT HJÄLPTA 

AV KRAMI OCH KRIS FÖR ATT FÅ EN YRKESMÄSSIG ÅTERANPASSNING 

I SAMHÄLLET? 

Alla våra intervjupersoner förutom Mattias har haft kontakt med Krami. Via Krami upplever 

samtliga att de fått hjälp med att skriva CV samt att de blivit peppade att söka jobb. Erik 

känner även att han har fått personliga tips om vad han bör tänka på när han är på en 

anställningsintervju. 

 

“Ja asså dom peppa en ju och eeh jag har ju inte haft nån aning om hur man skriver nått CV 

vad man ska tänka på och sånt(...)Nu har jag ett cv klart ååh åhh vad jag ska tänka på när 

jag ska fara på såna här intervjuer” 

 

Krami jobbar utifrån något som kallas för konsekvenspedagogik som enligt Nyström (2010) 

innebär att klienterna som går hos dem har ett behov av att förstå sambandet mellan 

handlingarna de utför och konsekvenserna de medför. Att de arbetar utifrån denna pedagogik 

kan innebära att klienterna bland annat har tider att passa och en nolltolerans gällande 

narkotika. Krami är ingen verksamhet för aktiva missbrukare. Både Erik och Petter beskriver 

att Krami har hjälpt dem att få rutiner och upplevt det som positivt. Bland annat så säger Erik 

att han tycker det är bra med deras regler som innebär att de måste infinna sig hos Krami 

innan kl 9.00. Petter säger att Krami bistår med att skapa en vardaglig rutin. 

 

“(...) eeh jaa då var idéen med kontraktsvården att jag skulle upprätthålla kontakt med Krami 

för att man ska ha en, en fungerande vardag typ ååh nått att göra i alla fall fast man inte 

jobbar typ. “ 

 

Även då Petter upplevt kontakten med Krami som god så säger han; 

 

“Och eeh jag hade ju helst velat att Krami aldrig skulle nämnas i bilden eller att jag kunnat 

skita i att vara med i ett fack eller fått göra den biten själv..“ 

 

Han känner att kontakten med Krami har hjälpt honom men ser kontakten i viss mån som ett 

“ankare”, då han tvingas uppge sin bakgrund vid kontakt med potentiella arbetsgivare. Detta 

upplever han ibland som stigmatiserande. Han säger även att han sökt jobb utan att nämna att 

han går hos Krami och att han har fått de jobben. 

 

“Men jag fick ett annat jobb också i våras på x som jag också sökte själv. Där gick jag bara 

in och lämna CV. Jag sa inte heller att jag kom från Krami” 

 

Linus har tidigare haft kontakt med Krami och där fick han hjälp att skriva ett CV. Han 

upplever att det tog lång tid innan han fick ett jobb och uttryckte att Krami pressade honom ut 

på arbetsmarknaden; 
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“ (...) dem jobbar mot arbetsmarknaden fast man är, jag är ju nästan sjuk sådär, ont i 

kroppen och sånt, och dem vill ju bara att man ska jobba. Deras, ja det går ju ut på att man 

ska söka och så pressar dem en litegrann så.” 

 

Mattias har inte haft någon kontakt med Krami men berättade att han självmant tog kontakt 

med KRIS och fick då sova i deras övernattningslägenhet första tiden. KRIS är inte en 

organisation som har fokus på arbetsrelaterade frågor och Mattias upplevde således att han 

inte fått så mycket hjälp på den fronten, men blivit hjälpt att ta kontakt med olika 

myndigheter. 

 

“När jag muckade från fängelset, då släpper dom dig med en väska, ingen lägenhet, 

ingenting. Så jag sökte mig till KRIS för att det är en organisation som hjälper, ja före detta 

fångar, och jag fick hjälp att ta kontakt med myndigheterna.” - Mattias 

6.3 HUR FÖRSÖRJER SIG TIDIGARE KRIMINELLA PERSONER SOM INTE 

ÅTERINTEGRERATS I ARBETSMARKNADEN? 

Som beskrivet i strainteorin så finns fem olika anpassningsstrategier varav en kallas för 

innovation. Dessa individer kommer ofta från lägre samhällsklasser och begår brott för att 

höja sin egen levnadsstandard och ekonomiska status, exempelvis genom att stjäla (Sarnecki, 

2014). 

 

Av våra intervjupersoner så uppgav 60 % att de har begått olika brott för att försörja sig, såväl 

försäljning av narkotika som stölder och häleri. Av de resterande 40 % framkom det aldrig 

under intervjuerna om de hade begått brott för att försörja sig eller ej. 

 

“Och vad gör jag då? Då hamnar jag igen i kriminalitet. I stölder, snatteri, beställning av 

olika personer. En person kunde säga ”men du, kan du fixa det här?” och det var lätt för mig. 

Jag gick in bara och hämta grejer och sen sälja för halva priset, så jag levde på det!” -

Mattias 

 

Enligt statistik från BRÅ (2014) begår ca 50 % av alla ungdomar någon gång en stöldrelaterad 

brottslig handling. De allra flesta blir inte påkomna och straffade och undkommer då 

samhällets reaktioner på det avvikande beteendet. Enligt stämplingsteoretikerna så är det som 

tidigare beskrivet vid negativa samhälleliga reaktioner som det avvikande, kriminella 

beteendet uppmärksammas, och individen riskerar att bli stämplad och således förändra sin 

egen självbild. Samtliga av våra intervjupersoner berättade vid något tillfälle att de periodvis 

identifierat sig själva som kriminella och att samhällets dömande bidrog till en svårighet att 

återintegreras på arbetsmarknaden. Målet för samtliga personer är givetvis att ha ett hederligt 

yrke men stämpeln är fortfarande färsk för många varav två personer fortfarande avtjänar sitt 

straff. Det är alltså en stor omställning för många kriminella att gå från att helt styra sin egen 

vardag till att vara styrd av förbestämda rutiner och regler.  
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Vad avser olika former av samhälleliga bidrag, exempelvis socialbidrag eller aktivitetsstöd, så 

har samtliga intervjupersoner mottagit detta vid något eller flera tillfällen. De senaste åren har 

de flesta av våra intervjupersoner haft olika subventionerade jobb eller praktikplatser. 

 

“Men eeh jag får 4000 från arbetsförmedlingen, de här aktivitetsstöd och resten går då soc in 

och betalar” - Erik 

 

Som beskrivet så handlar inte bara en återintegrering på arbetsmarknaden om 

belastningsregister, CV:n och personliga brev utan också om välmående hos individen. Flera 

av intervjupersonerna berättade om en oro för bemötandet från kollegor och att eventuellt ha 

begått ett brott som drabbat någon av dem. Samt reaktionerna från dessa om eller när det 

framkommit att intervjupersonen varit kriminellt belastad. Dessa känslor kan absolut bidra till 

att ett kriminellt leverne eller söka bidragshjälp känns bättre än att eventuellt riskera att bli 

stämplad och socialt dömd på en arbetsplats.  

7 DISKUSSION 

Syftet med vår studie var att studera hur arbetsmarknaden, för tidigare kriminella personer, 

upplevs och hur ett belastningsregister påverkar möjligheterna för arbete. Vi anser att syftet 

besvaras tillfredsställande genom intervjupersonernas egna berättelser och upplevelser. Via 

våra semistrukturerade intervjufrågor så har vi fått tagit del av erfarenheter rörande 

begränsningen på den svenska arbetsmarknaden om man finns i belastningsregistret. Vi har 

också fått tagit del av våra intervjupersoners erfarenheter rörande socialt samspel i 

arbetsrelaterade situationer och hur detta bemötande kan resultera i frustration, ångest och en 

känsla av uppgivenhet. 

 

Av våra fem intervjupersoner så hade tre stycken arbetat som lokalvårdare efter avtjänat straff 

eller rehabilitering. Resterande två intervjupersoner hade också haft så kallade “lågstatus-

yrken” och samtliga personer skulle kunna beskrivas i termer som stereotypiskt “manliga 

män”. Detta skriver även Pettersson (2002) i sin avhandling, att maktstrukturen mellan 

kvinnor och män ofta innebär att mannen har kontrollen, makten och auktoriteten och detta 

skapar en karaktäristisk definition av maskulinitet, vad manlighet är. Pettersson (2002) säger 

vidare att begå brott blir ett sätt att förklara olikheterna mellan olika maskuliniteter, 

exempelvis varför män i lägre samhällsklasser begår olika sorters brott. Att ha levt som och 

försörjt sig som kriminell är typiskt manligt, inte kvinnligt. Att ha livnärt sig på kriminalitet är 

utan tvekan ett mer maskulint försörjningssätt än att arbeta som lokalvårdare eller 

diskplockare. Detta stödjer BRÅ´s statistik som visar att endast 17 % av all kriminalitet begås 

av kvinnor (BRÅ, 2014). 

 

Vi är övertygade om att det till stor del handlar om en ekonomisk status. Skulle våra 

intervjupersoner ha möjlighet att arbeta laglydigt och tjäna bra pengar den vägen så tror vi att 

många skulle välja det. Men pratar vi att försörja sig som kriminell alternativt arbeta med ett 

stereotypiskt kvinnligt “lågstatus-yrke”, så tror vi att flera tidigare kriminella skulle återgå till 

kriminalitet. Att då dessa personer måste kapitulera och rätta sig i ledet samt tvingas nöja sig 
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med arbeten som många andra inte vill ha, ökar förmodligen risken att föredra att återgå till 

kriminalitet. Det styrker även Hydén och Månsson (2011) som skriver att omställningen på 

arbetsmarknaden, där maktfördelningen mellan könen har förändrats, kan resultera i 

omställningsproblem för mannen och i vissa fall våldshandlingar om hans manlighet hotas. 

Också Mattson (2013) beskriver maskulinitetskonstruktionen och hur kriminalitet kan 

förstärka denna. Vi tänker att detta kan vara en stor orsak till återfallskriminalitet, att återigen 

få känna sig stereotypiskt manlig och uppleva en känsla av makt.  

 

Vi vill också poängtera att vi har förståelse för att dessa personer inte nödvändigtvis finner 

stimulans i arbeten som lokalvårdare eller olika “plockjobb”. Dessa individer har varit vana 

att sätta sina egna regler och rutiner, inte nödvändigtvis följa några order och arbeta på tider 

de själva har valt. En tanke vi har är att det kanske vore en god idé att försöka integrera 

tidigare kriminella på arbetsmarknaden i form av liknande subventionerade jobb - fast på 

andra arbetsplatser. Kontorsassistenter på olika företag ger definitivt en högre social status 

och en bild av en högre ekonomisk status, vilket självklart ökar självkänslan hos personen och 

troligtvis också en större vilja att förbli laglydig. Dessa arbetsuppgifter kan innebära en större 

variation och därmed stimulans för personen och att förena social och ekonomisk status med 

varierade arbetsuppgifter tror vi är främjande för både individen och samhället.  

 

Vad avser stigmatiseringen hos dömda personer så är det självklart ett större stigma att ha 

blivit dömd för vissa typer av brott än andra. Det är alla intervjupersoner helt eniga om. En 

del brott är mer socialt accepterade än andra brott, vilket innebär att det är lättare att förklara 

en prick i belastningsregistret om brottet är mer socialt accepterat. Har du ett knivvapen, 

exempelvis en yxa, i din egen bil på allmän plats riskerar du att dömas för brott mot 

knivlagen, där minimistraffet är böter och maxstraffet fängelse i ett år om brottet betraktas 

som grovt (SFS 1988:254). 

 

Detta brott är vi nog många eniga om inte nödvändigtvis säger något om dig som person och 

är ett brott som är lätt att förklara och ha förståelse för. Ett brott med samma straffsats är 

kontakt med barn i sexuellt syfte. Ett brott där en vuxen person söker kontakt med ett barn 

under 15 år med avsikt att ha samlag med barnet eller annan form av sexuell kontakt (SFS 

192:700). Detta brott är vi övertygade om väcker en avsky hos de flesta människor och ett 

brott som absolut inte skulle accepteras eller förstås av andra. Flera av våra intervjupersoner 

berättade självmant, utan frågor från oss, att de aldrig begått ett brott mot en kvinna eller ett 

barn och det var tydligt något som kändes viktigt för dem att poängtera.  

 

I dagens moderna, teknologiska samhälle är det numera enkelt att ta reda på om någon dömts 

för ett brott eller varit part i ett tvistemål. Uppgifter som tidigare krävde att du kontaktade 

Tingsrätten finns numera väl synligt och tillgängligt på hemsidor på internet. En arbetsgivare 

idag behöver inte be om ett utdrag ur belastningsregistret, personen behöver bara ditt namn 

för att enkelt kunna se om du förekommit i ett brottsmål. Om en potentiell arbetsgivare gör 

denna typ av sökning så kommer den personen troligtvis att begära ut ditt belastningsregister, 

kanske också även om arbetet egentligen inte kräver detta. Denna lättillgänglighet finns inte 

bara för arbetsgivare utan grannar, vänner och kollegor kan också med lätthet se vem som har 



31 
 

ett belastningsregister. Detta sociala stigma är en brännmärkning som inte försvinner och 

stämplingsteorin bleknar i jämförelse.  

 

Denna stämpel är, oavsett fint jobb eller nytt umgänge, svår att tvätta bort och påverkar högst 

troligt den enskilde individens självkänsla negativt. Att ständigt behöva oroa sig för att en 

person man träffar relationellt eller professionellt ska få reda på att man varit kriminell är 

förmodligen väldigt psykiskt påfrestande.  

 

Samtliga intervjupersoner var nöjda med hjälpen som de har fått av Krami, där personalen är 

utbildade socionomer (en arbetsförmedlare, en frivårdsinspektör och en socialsekreterare). Vi 

är övertygade om att personalens utbildning gynnar klienternas framgång eftersom att 

utbildade personer fått träning i att bemöta, behandla och motivera på ett professionellt sätt. 

Självklart gäller detta alla utbildningar, om de tidigare kriminella utbildar sig på anstalter så 

löper de mindre risk att återfalla i brottslighet enligt statistik från BRÅ. Vi är också 

övertygade om att utbildning är en bra grund för att efter avtjänat straff eller rehabilitering 

lättare kunna få arbete, praktikplats eller lärlingsjobb.  

 

Vad avser konsekvenspedagogiken som används på Krami så upplever vi den som bra men 

som något som skulle kunna förbättras. Konsekvenserna vid brytandet av regler 

kommenterade exempelvis en intervjuperson som att en avstängning skulle innebära “en 

veckas sovmorgon”, vilket tyder på att konsekvenserna kanske bör se annorlunda ut. Vi tror 

också att om Krami hade haft möjlighet att exempelvis fungera som en referens i samband 

med en jobbansökan, så skulle klienterna värdera samarbetet mer. 

 

Det gamla livet, med kriminella kontakter och umgänge, står våra intervjupersoner 

ambivalenta till. Då vår forskningsstad är en förhållandevis liten stad så anser vi att man kan 

löpa större risk för att återgå till sin kriminella krets än om man bodde i en storstadsregion. 

Här är det viktigt att vi poängterar att vi inte tror att personer i mindre städer är mer kriminellt 

benägna än personer i storstäder, utan att det i mindre städer är svårare att undvika gamla 

vänner och bekanta på grund av stadens storlek. Ryktesspridning är högst troligt vanligare i 

mindre städer och våra intervjupersoner upplever att de drabbas av det i yrkesrelaterade 

situationer också.  

 

Personerna med verksamhetsansvar på KRIS, ordföranden och vice ordföranden, är inte 

utbildade socionomer men har själva erfarenhet av livet som kriminell och/eller livet som 

missbrukare. Denna erfarenhet tror vi också är väldigt positiv för klienternas återanpassning i 

samhället. Att få möjlighet att besöka en “frizon” där människor har liknande erfarenheter vad 

avser kriminalitet, missbruk och andra destruktiva livserfarenheter och där ett krav är att du 

ska vara drogfri, tror vi är ett bra sätt för att minimera risken att den kriminelle söker sig 

tillbaka till sitt tidigare umgänge.  

 

Kriminalitet är ett ämne som väcker mycket känslor, tankar och frågor och som det framför 

allt finns mycket forskning kring. Forskning ur flera olika perspektiv, såväl genusperspektiv 

som arv och miljö. Vi vill med vår uppsats belysa kriminalitet ur ett 



32 
 

arbetsmarknadsperspektiv. Vi vill uppmärksamma hur viktigt det är med att redan på anstalten 

uppmuntra till utbildning och bistå med verktyg för att efter det avtjänade straffet få möjlighet 

till arbete.  

 

Vi är övertygade om att utbildning lättare resulterar i arbete som i sin tur bidrar till samhället 

och dess ekonomi. Det är därför av stort värde att fortsätta arbeta för att integrera tidigare 

kriminella på den svenska arbetsmarknaden och inte lämna någon utanför.  

8 ANSVARSFÖRDELNING 

Josefine och Emma har delat upp huvudansvaret över de olika kapitlen mellan varandra men 

båda författarna har läst och tillsammans gjort ändringar i samtliga kapitel.  

Josefine har haft huvudansvar över inledningen, begreppsförteckningen, 2.1 Kriminalitet i 

Sverige, 2.1.1 Narkotikabrott, 2.1.2 Våldsbrott, 2.1.3 Ungdomsbrottslighet, 2.5 KRIS, 3 

Teorierna 3.1 Symbolisk interaktionism, 3.2 Stämplingsteorin, 3.3 Strainteorin, språklig 

formalia samt genomförandet av intervjuer med våra intervjupersoner. 

Emma har haft huvudansvar över 1.4 Redovisning av sökmotorer och sökord, 2.2 

Kriminalvård/Historik i Sverige, 2.3 Arbetsmarknadsutbildning på anstalt, 2.3.1 

Utbildningsmöjligheter i svenska fängelser, 2.4 Krami, 4.4 Etiska överväganden, 4.5 

Reliabilitet och validitet, formalia i form av innehållsförteckning samt antecknande under 

intervjuerna.  

Övriga kapitel samt kodning och transkribering av intervjuer har vi suttit tillsammans och 

skrivit. Intervjuguiden är också framtagen tillsammans.  

Vårt samarbete har fungerat mycket tillfredsställande och vi båda upplever att vi kompletterat 

varandra bra under genomförandet. Fördelningen av ovanstående uppgifter är baserat på 

intresse hos den enskilde författaren och vi har under större delen av uppsatsskrivandet fysiskt 

träffats fastän vi skrivit olika delar. Detta för att samarbetet skulle fungera så bra som möjligt 

och för att vi skulle kunna bolla tankar och idéer med varandra under skrivandets gång.  
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10 BILAGA - INTERVJUGUIDE  

Bakgrund (före straff/rehabilitering) 

 Kan du berätta om dig själv? 

 Kan du berätta lite om ditt liv innan avtjänat straff/rehabilitering? 

 Vad hade du för möjligheter att få jobb innan avtjänat straff/rehabilitering? 

 Har du arbetat innan du avtjänat straff/rehabilitering? Inom vilket/vilka yrken? Trivdes 

du? 

Motivation till arbete/utbildning 

 Vad har du för utbildning? 

 Om du inte tidigare studerat eller arbetat, hur kommer det sig? 

Under straff/rehabilitering 

 Vad hade du för möjligheter till att få hjälp att söka jobb/utbildning under tiden du 

avtjänade ditt straff/rehabilitering? Fanns den möjligheten? 

Bemötande av Frivården/andra yrkesverksamma 

 Vilka verksamheter har du varit i kontakt med? Ex. Frivård, Krimvård, Krami och 

KRIS. 

 Hur upplevde du kontakten med berörd verksamhet? 

 Vill du berätta hur din kontakt med Frivården gått till? 

 Finns det andra organisationer/verksamheter som du fått hjälp/stöd av? 

Bemötande av KRIS/Krami 

 Hur kom du i kontakt med KRIS? 

 Vad betyder KRIS för dig? 

 Har KRIS hjälpt dig i jobbsammanhang? Motivation att söka jobb, utbilda sig osv. 

Efter straff/rehabilitering 

 Har du skrivit ett CV? Ensam eller fick du hjälp? 

 Har du blivit kallad på en anställningsintervju efter avtjänat straff/rehabilitering? 

 Hur upplever du det är att ha ett belastningsregister? 

 Hur har du blivit bemött när du lämnat in ditt belastningsregister till en potentiell 

arbetsgivare? 

Arbete 

 Har du efter avtjänat straff/rehabilitering haft ett jobb? 

 Hur har du blivit behandlad/bemött på ditt jobb? Har du varit öppen för kollegor att du 

finns i belastningsregistret? 

 Om du fått en anställning har det varit under några särskilda “premisser”, tex att lämna 

urinprov en gång i veckan? Andra anställningsvillkor? 

 


